च"# पालव(
“चा)दोबा लपला झाड(त, आम2ा मामा2ा वाड(त...आं ... चा)दोबा
लपला झाड(त...ममा! म4ा...पuढe काय ग) ?”
“था)ब सuरiभ, म( कामात आहe...थोAा वeळानe....”
“चा)दोबा लपला झाड(त, आम2ा मामा2ा वाड(त, वाड(त होत) बाड(त,
बाड(त बसल) गाड(त, गाड(त होता iजराफ, Gाला भeटल) कोण? ससा!
सशानe मारलe...हा! थोबाड(त!
म4ा म4ा कसल) मK नव(न गाण) झाल) ना!! मLा !!”
“सuरiभ!! थोबाड(त? काय कuठNन iशकतeस असPा गोQR? तuला कोण(
मारत)य का? उग(च काय हe? चNप बस बघN एकe iठकाण( जरा...मला काम
कW दe”
“म4ा, तो रोहनबाबा तuला मारायचा कX...थोबाड(त....”
“.....”
नeमक) काय बोलाव) हe न समजNन एक तY आंवढा iगळNन म"iथल( ग\
बसNन राiहल(… एक नu]ी भW लागलeल( जखम, कोण( सहज खपल(
काढाव( अशातला `कार....
“म( काय aणतोय म"iथल(...b( आहeस ना नcX? मग हe इतक) साध)
काम जमत नाह( तuला? का मा fा मuल(ला उपाश( ठeवन
N मारणार
आहeस???”

“रोहन अरe...अस) का करeन म(? त( माझ(च मuलग( आहe ना...मग? अरe
खर)च नाह( यeत आहe gध मला...नाह( माiहत काय आहe तe, पuढ2ा
आठवAात आहe डॉiरा)च( भeट, समजeल तejा...”
“वाह! आiण हe तN मला आlा सा)गतe आहeस? पuढPा आठवAात एक
mाया)ट iमiटnग आहe, कस) कळत नाह( तuला? मा fा परवानग(iशवाय
कस) हो aणाल(स डॉiरला?? हo झाल( तufा मNखpपणाच(! तuम2ा
खeAात असeच असतe का?? इथe नाह( चालणार हा अiत शहाणपणा !!”
“अरe...आज rपारs तर बोललe म(, तN आlाच आलास ना) घरs, म( तरs तuला
ऑiफसमue फोन कeला तर टRनानe सा)ग(तल) तN iमiटnगमue आहeस
aणNन...”
“वाह! aणजe चNक माझ(च आहe तर! हो बाई म(च चuकलो ! आता काय कW,
पाय धW तuझe का? हe बघ, मलाच म( दोन थपडा माWन घeतो...” wत:ला
मारत रोहन तKाच समोर उभा होता...
अधpवट थकxानe आiण जडावलePा दeहानe, मा)ड(तलe बाळ खाल( ठeवन
N
आता yाला था)बवायचe बळ तरs कuठNन आणायचe...म"iथल( घाबWन,
अवघडNन तश(च बसNन राiहल( ...मNक रडत...बाळ झाPावर तरs हe
सगळ) था)बeल अस) वाटल) होत) iतला...पण आता हe काह( भलतeच घडत
होतe...अचानक, iतला एक जोरदार गuoा बसला छात(त, लeकXला कवटाळNन
त( मागe भeलका)डल( ...डो{ासमोर अंधारs आल(...डो|ात iतला iतचाच
आ}ोश ऐकN यeत होता मा# तoडातNन काह(च बाहeर पडल) नाह(...

रोहननe अचानक iतला मारल) होत) ...तसe तो बरeच वeळा iतला मारe, तरs
`Geक वeळ, `Geक वार हा iतला आ€यp चiकत करायचा, iव•ासच
बसायचा नाह(…
काय होत)य आपPाला, का अस) होत)य …
सuरiभ2ा रड‚ानe iतला भान आलe...iतला शा)त करायचा त(
iनƒळ `य„ कW लागल(, भuकeन,e भ(त(नe iतच) बाळ रडतच
राiहल)...थोAा वeळानe रोहन पu…ा आला खोल(त आiण सuरiभला
iहसकावNन घe‚ाचा `य„ कW लागला...
मग मा# म"iथल(2ा आत कोण रणच)iडका स)चारल(! शeजारs असलeल(
पा‚ानe भरलeल( काचeच( बाटल( iतनe Gा2ा डो|ात घातल( आiण
iतथeच Gाला ढकलNन खोल(तNन बाहeर पडल(, दार कoडNन
घeतल) आiण पसp घeऊन सरळ घराबाहeर पडल(…
बाहeर2ा बोच‡या थ)ड(त त( बध(रल(, बाळाला अiधकाiधक लपeटNन, त(
अˆरश: पळत, चालत राiहल(.
नeसGा वbाiनश( त( घराबाहeर पडल( तर होत(, मा# जाणार कuठ,e करणार
काय, काह(च पlा नjता iतला...वाट फuटeल iतथe त( चालत राiहल( .
पदोपद‰ भ(त(नe मागe वळNन बघत होत(, रोहन तर मागावर आलeला नाह(
aणNन…

एक एक `Š iहnb •ापदा)सारखe iत2ा टाचा)पाश( गuरगuW लागलe…
वK(पासNन इत|ा gरवर का घर घeतल) होत) yानe?
का असe अचानक यeऊन होकार iदला होता iतला?

औरा)गाबाद काह( अगद‰च खeडeगाव नjत). त( wतः एम ए•(
झuलॉज( झालeल( होत(, पuढe iरसचp करता यeईल, तशा स)ध( iतथe खNप
iमळत(ल, असe सगळe बघNन iतनe Gाला होकार iदला होता. इथe यeऊन मा#
हा दeखणा सuiशiˆत राजकuमार!? राजकuमार कसला स"तान iनघाला!
वा•ोळe वा•ोळe कeलe iतचe …
ल•ान)तर पiहPा)दा अमeiरकeला त( आल( GावeळR, एयरपोटpवर
यायला Gानe जवळ जवळ पाच तास उश(र कeला. त( इतकX गoधळNन गeल(
होत(… भा)बावNन गeल( होत(.. .मग घरs जाताना इतका मधाळ बोलला कX iतला
उग(च yा2ावर iचडलो असeच वाटNन गeल…
e
नव(न स)सार, नव(न दeश, म"iथल( iतथe WळN पाहत होत(, मनापासNन WजN पाहत
होत(!
मा# घरs पोचPा2ा एका आठवAातच iडशवॉशरमue एक काचeचा
‘ास फuटला iत2ाकडNन, iतनe सगळe आवरलe, तरs बोलता बोलता अचानक
iचडला, आपण’न ओरडा आरडा कW लागला...त( समजावायला गeल( तर
एक सणसण(त थोबाड(त लगावल( iतला...काय झाल) तe समजाय2ा आत
iतचा हात iपरगाळNन iत2ा पाठRमागe धरला आiण iकnचाळत, ओरडत
iवचारल) iतला , “परत करश(ल अस) ? करश(ल ?”
“रोहन सोड, हात rखतोय माझा, यN आर हट”ग म( ....”
“ए बयe, गप! इथe माझा इतका आवड(चा ‘ास फोडलास ना, मग iशˆा नको
तuला?? यN हटp म( , यN iबच...”
“मा•ड यuवर ल–—eज...म( बायको आहe तuझ(...सोड!!”

iतचा आवाज ऐकNन, जोरात समोर2ा टeबलवर iतला ढकलNन दeत हा तसाच
उभा...म˜Nर आiण भावना शN™ नजरeनe iत2ाकडe बघत.
आपPाला आlा नeमक) काय झाल), आपPाला कोण( तरs चc
मारल)???आपPा नव‡यानe?? म"iथल(ला पटपट iवचारच करता
यeईना...इत|ा वषा›त कध( आई बाबा)न( एकदाह( आवाज चढवला नjता,
कध( अवाˆर उœारलe नjतe, मार तर ला)ब राiहला. आiण आता ल•
होऊन इथe आPावर एका आठवAात हe काय झाल) ?? ‘ास
तuटला aणNन? इतक) काय चuकल) माझ) ?
ऑiफस मue काह( टe•शन असeल का? मनाiवWž ल• झाल) होत) का?
yात त(च) काय चuकल)? iतला कळeच ना.
Gा रा#( रोहननe फNल) आणल(,चॉकलeट आणल(, iतला
खNपदा सॉरs aणाला आiण काह( थातNरमातNर कारण सा)गNन परत असe नाह(
करणार, मला माफ कर असeह( aणाला. एवढ) सगळ) होऊन, iतला पuरतe
भोगNन, iत2ाच कuश(त एका iनŸाप बाळासारखा गाढ झोपNन गeला…
होत असाव) नवरा बायकोत अस), कदाiचत असाच हc गाजवत असावeत,
असा काह(सा स)कोचपNणp iवचार मनात घोळवत म"iथल( झोपNन गeल(.
एरव( असा एवढा दeखणा नवरा आपPाला iमळeल असe iत2ा
w ात दeख(ल आलe नjतe. उंच पuरा, गोरा, iपnगट डो{ा)चा. एकाच
गालावर हलकX खळR आiण डो{ा)ना शोभत(ल असe iपnगट कeस. भारदK,
कमावलeलe प(ळदार शरsर आiण उœ iशiˆत राजiबnडा नवरा! एका
मiह™ात ल• ठWन पार पडलe होतe...सासN सासरe नjतe, मuलगा आGाकडe

मोठा झालeला, आता MBA कWन अमeiरकeत नोकरsला होता. उlम
छायाiच# काढायचा, फोटो˜ाफXच( `दशpन) दeख(ल भरवल( होत( aणe
बो¡नला! Gाच( एकच अट होत( aणe, मuलग( खNप iशकायला तयार
हव(...ल•ान)तर सužा iशकायला हवe...सगळeच अगद‰ मनासारखe होतe, खोट
काढायला जागाच नjत(...मu¢ा, म"iथल(च( अगद‰ म"#(ण, मा#
iतला aणाल( होत(, “iमठN यार, इट£स ऑल टN गuड टN ब( ट¤ ...म( आहe
तufासाठR कायम, काह(ह(, कध(ह( लागल) तर हcानe सा)ग...”
त( इथe आल( बो¡नला तejा आध( त(न एक मiह™ातNन एकदा, मग मiह™ा
आड आiण मग दर आठवAातNन एकदा तरs रोहन मधला स"तान
जागा होऊ लागला. आध( काय तर aणe iकत( काकN बाईसारख( राहतeस,
न(ट कपडe घाल, मग काय तर मeकअप कर, मग काय तर aणe जरा iफट हो,
मग तuला काह( अcल नाह(, मग काय तर उलट उlर) दeतe...एक ना अनeक
अथpह(न कारणा)वWन हा सतत iतला टोचनN बोलe नाह( तर मग फार
भडकला तर हात, बe¥, बNट, काह(ह( हाताला लागeल Gानe मारहाण करs.
कोणा2ाह( घरs फोन करायचा तरs yा2ा फोनवWन आiण yा2ा समोर
बोलायला लागe. आई बाबा)श( इतका लiडवाळ स)वाद करe कX श)का याव(
हा तोच आहe ना aणNन...फeसबuकवर दर मiह™ाला कuठe कuठe गePाचe फोटो
ठरलeलeच होतe! iतचe फोटो, कायम नटNन थटNन काढलeलe...डो{ावर सतत
गॉग¦... आiण हा शeजारs, iतला करकचNन उभा असलeला...उlम सu§ होत)
Gा)च) हe Gानe ठरवNन ठसवलeल) सग{ा)2ा मनावर…
म"iथल(च( मा# गोच(, इतका कoडमारा होत असe, असy वeदना आiण वर हe
नाटक!

रोहन घरातNन रोज iनघायचा तeच घराला बाहeWन कuलNप लावNन, वायफाय
राउटर सोबत घeऊन आiण कeबल ब)द कWन. Gाचा फोन आiण iतचा फोन
iलnक कeलeला...iह2ा }eiडट काडpचा सगळा iहशोब Gा2ा फोनवर
मeसeज...घuसमट jायच( iतच( `च)ड. एखाद iदवस वeड लागeल, नाह(तर डोक)
फuटNन जाईल असeच वाटN लागलe iतला.
कuठe तरs आतNन काह( iनखळNन पडल) iत2ातल), जग‚ाच( ज(
उम¨ असतe, लालसा असतe, त( पuरत( करपNन गeल( होत(...डो{ातल) तeज
कejाच iवझNन गeल) होत) आiण yा सग{ाचा अंत कuठe कसा हeच कळeना…
तN भ(ड ना Gाला, था)बाव, हात धर, तN काह( मार Gाला, पोल(सला फोन
कर...अशा सग{ा सNचना iतला सतत मनात ऐकN यeत असत, मu¢ा2ा
आवाजात. मा# त( इतकX भeदWन गeल( होत(, आतNन जणN गारठNन गeलe होतe
सगळe `iतकार. त( iदवस2ा iदवस शN™ात बघत राह(, कध( होईल सगळ)
न(ट, कसe बदलeल iतचe वाKव. `य„ त( पu©ळ करs, कध( Gा2ा
आवड(चe जeवण बनव(, तयार होऊन बसe, Gाच( वाट बघत…
मा# आPा आPा अवाpœ शªात तो iतला सuनव(, बाजारबसव( आहeस
का, स)uाकाळR एवढe नटNन बसल(स तe!
aणNन न कराव) काह( तर घर2ा)चा उžार ठरलeला, वर खeडeगावातNन
आलeल( aणNन iहणवल) iतला कX yाचe पोट भरe...दररोजचा iदवस काय ताट
वाढणार समोर iत2ा yाचा iतला कध(च पlा नसe! मार, मानहाiन मा# रोज
होत( मeनNवर!
iलijnग हeल...अशात iदवस गeलe iतला, कारण iनरोध yाला iनiषž होता
जणN! आता तरs जपNन वागवeल हा आपPाला, कोणाला तरs घरs बोलावNन

घeता यeईल असe वाटलe, तर नाह(, हा aणe wतःच iतच( काळज( घeणार होता,
इतर अमeiरकन लोका)सारखा! कोणाला यeऊ iदलe नाह( Gानe...`Geक
डॉiर ijiसटमue त( टक लावNन बाथWम2ा दारामागचा तो
स)दeश वाच(... ‘i-क टN अस... इफ यN आर अ ijiRम ऑफ डोमei¡क
अ®uज , jायोलeस , व( iवल हe° यN , -(क अप अँड ब( सeफ. कॉल ९११
ऑर द न)बर iबलो ऑर -(क टN यuवर नसp `eiiशनर ऑर डॉiर.’
स)पNणp नऊ मiह™ात iतचe एकदाह( धाडस झालe नाह(...हातात फोन धरला
तरs कापर) भरायचe iतला, मग वाटायच) yा पोटातPा ज(वाचा तरs काय
दोष, कदाiचत बाळा2ा यe‚ानe, Gाला बघNन सuधारeल रोहन. नuसत( भोळR
आशा, rसरe होतeच काय iत2ा हातात.
मuलग( झाल( iतला! सuरiभ रोहन! इतकeच नाव Gानe पर-र दeऊन टाकलe
Gा ता…uल(ला!
म"iथल(ला yाचा आन)द वाटNन ¶ायचा का rःख हeच उमगeना! असाच एखाद
जोड(दार iह2ा वा·ाला आला तर! iतला पuढe iवचारच करवeना! मग तो
iदवस उजाडला, दोन मiहनe झालe तरs iतला aणावe तसe gध यeत नjतe, त(
इतकX अश] होत(, तणावात होत( सतत कX iतला काह( समजत नjतe,
Gात पiहल(च वeळ, आई असNन जवळ नाह(. सगळRच प)चायत!
ऑiफसमधNन हा यeईपय›त बाळात रमल( तरs घरकामe होत(च, ओल(
बाळ)त(ण त( तरs ज(वा2ा आका)तानe काम) उरकत राह(…
Gा iदवश( iतला असeच घालNन पाडNन बोलPान)तर Gानe iतला मारहाण
कeल( तरs त( तश( शा)त होत(, मा# दोन मiह™ा2ा इवPा सuरiभवर yानe
हात टाकायचा `य„ कeला आiण म"iथल( आतNन उसळल(! रणच)iडका

झाल(! घरातNन नeसGा वbाiनश( इवलu¸ा सuरiभला घeऊन बाहeर पडल(
Gा बोच‡या थ)ड(त!
काह( वeळ चालNन गePावर शरsरातलe र] गोठNन जाईल असe वाटN लागलe
iतला. रKा सuनसान, हातात फ] एक पसp, Gात ना पासपोटp ना फारसe
प"स,e rधासाठR सužा प"सe नाह(त, तरs Gाच( तमा न बाळगता म"iथल( चालतच
राiहल(! इत|ा iदवसा)चा राग, अपमान आiण iतर¹ार जणN iतला रeटत
होता, का कदाiचत iत2ातल( आई iतला iत2ा iपलासाठR बळ दeत होत(!
rWन यeणारs एक कार iत2ा अगद‰ जवळ यeऊन था)बल(. GातNन एक वºž
जोडप) डोकावल), iतथe त( नeमक) काय बोलल( कोणास ठाऊक! iतला त(
स)uाकाळ आठवतच नाह(… पuढe मग पोल(स, कायदeश(र त}ार, रोहन
iव§ž साˆ आiण गu…ा दाखल करणe, आiण Gाचe अiधक अiधक iवखारs
आiण iवकºत होत जाणारe वतpन! ह(न पातळRला पोचNन Gानe कोटाpत आiण
इतर# iतचe कeलeलe अपमान, खोटe आरोप, सगळा, सगळा भय)कर `कार
होता! Gा2ा नातलगा)चe पराकोटRचe अiलY वतpन, सगळeच meशकारs होतe!
iकत(तरs वeळा त( पuरत( कोलमडNन पडeल असeच वाटत राiहलe iतला...yात
नeमक) कोणाचe चuकलe yाचा iवचार कWन iतचe डोकe चढायचe …

माय˜eनचा #ास सu§ झाला, अकाल( कeस iपकN लागलe...भकास झाल( त(
पार; तरs सuरiभसाठR त( लढत राiहल(!
काला)तरानe iतचा आiण सuरiभचा पासपोटp पu…ा हात( आला. iतला खNप मदत
झाल( iतथPा सग{ा सeवा भाव( स)»ा)च(...आई बाबा)ना बोलावNन घeतल)
iतनe शeवटR आiण सगळe iमळNन घरs गeलe और)गाबादला.

yात जवळ जवळ वषp सरल), सuरiभ2ा बालल(ला बघाय2ा रा’नच गePा!
करत करत त( आता साडeत(न वषा›च( झाल( होत(...म"iथल(च) बाळ आता
सuरiˆत होत)! iत2ापाश( होत)!
म"iथल( मu¢ा2ा मदत(नe, `ाuापक aणNन कॉलeजमue नोकरs करत
होत( आiण पu…ा एकदा नxानe wतःचe असe असलeपण घडवN पाहत होत(.
अशातच एका स)uाकाळR सuरiभनe तe नवeच गाणe काय तयार कeलe आiण
एक मोठRच खपल( iनघाल( म"iथल(2ा जखमeवरच(. कोण( तरs आपPा
अiK½ावर असा थeट ह¾ा कW शकतोच कसा ? ¿ा2ात आपPाला
पNणpतः उÀK करायच( ˆमता आहe, अशा को‚ा iनकटवत¨ x]ीनe,
ठरवNन आपPाला उÀK कराव) का? मग आता? नxानe कuठe शोधाव) `eम,
कोणाला सोपवावा तो ठeवा?
म"iथल(2ा पuÁातलe `Š अजNन स)पलe नjतe मा# Gा)च( पकड आता iततकX
घ• नjत(, मनावर.
आध( सuरiभला घडवायचe होतe...
“ए iप¾ा, साÂ◌)गN का पuढचe शª गा‚ाचe? ऐक ना मनNल(… अस) कW
या, तो ijiडयो बघNया दोघ(? यe बघN आपण म4ा2ा मोबाईल वर...”
“चा)दोबा लपला झाड(त, आम2ा मामा2ा वाड(त. मामानe iदल( हो साखर
साय, चा)दोबाला फuटलe पाय....”
- `ाज]ा पाडगा)वकर

